Notulen MR vergadering 17 mei 2017

Aanwezig: Personeelsgeleding

: Maaike [voorzitter]
: Martine [vervangend voor Klaas]

Oudergeleding

: Anita
: Bert
: Esther [notulist]

Afwezig:

Directie

: Tom

Personeelsgeleding

: Klaas [ziek]

1. Opening en vaststellen agenda
We verwelkomen Bert Dijkman, ons nieuwe mr lid als vervanging
voor Anita. Die gaat ons eind van het schooljaar verlaten omdat
haar dochter in groep 8 zit.
2. Goedkeuring notulen en actielijst
Notulen goedgekeurd, Esther mailt deze naar Tom zodat deze op de
Klim-op site gezet kan worden.
Nog geen actielijst aanwezig, Esther zal hem maken.
3. Ingekomen stukken en mededingen
Bert heeft een ouder gesproken op het schoolplein. Die zich
ernstige zorgen maakt om de groepsgrootte bij de kleuters.
Besproken en Tom heeft gesprek gehad met de ouder. Er volgt nog
een vervolggesprek.
4. Mededelingen directie


Met de man van Juf Petra gaat het heel erg slecht die is al
geruime tijd ernstig ziek, de dochter van Petra en Siem is terug
naar Nederland gekomen.



We zijn met basisonline druk bezig met de nieuwe website. Er
komt ook een ouderportal. Redisign is nu druk bezig om een

eerste opzet te maken. Het wordt een soort facebook achtig


design. Het nieuwe schooljaar zou dit klaar moeten zijn.
Re-integratie van Meester Klaas is begonnen, hij is sinds 3
weken op dinsdag en donderdag een paar uurtjes aan het werk.
Niet voor de klas maar met kleine groepjes kinderen. Tot het
einde van het schooljaar is hij zeker nog bezig met re-integratie



en zal dit schooljaar niet meer voor de klas staan.
De inval is heel moeilijk te vinden, nu staan er soms in een week
veel verschillende invallers voor groep 6. Tom doet zijn uiterste
best om daar goede vervanging voor te vinden, zelf staat hij ook
regelmatig voor de klas. Tom wil eigenlijk max. 3 vervangers in
een week voor de klas.



Er is een onderzoek/enquête geweest in groep 5-6-7-8 over de
sociale veiligheid op de Klim-op. De uitslag was groen. Positief
dus. De kinderen werden door meester Klaas geholpen met de
vragen. Zodat iedereen begreep waar de vraag over ging.

5. Vakantierooster nieuwe schooljaar
Nog niet bekend, Anita heeft navraag gedaan bij Martinus College
en de RSG. Maar die hebben ook nog geen rooster. Eind mei gaat ze
nogmaals informeren. Zou mooi zijn als de mei-vakanties een beetje
gelijk lopen, voor als je ook kinderen op het voortgezet onderwijs
hebt.
Tom geeft aan dat alle scholen dit nu zelf in moeten plannen, we
krijgen niet net al vroeger een voorstel van het bestuur.
6. Formatie / Groepsverdeling
Nog niet bekend, worden volgend schooljaar i.v.m. krimp aantal
kinderen waarschijnlijk 4 groepen. Tom doet zijn uiterste best om 5
groepen te krijgen.
Personeelsgeleding mag daar tegen in gaan en heeft stemrecht.
Oudergeleding heeft geen stemrecht maar adviesrecht.
7. Zorgplan
Parkeren we even, volgende vergadering op de agenda.

8. Small steps evaluatie
Alle ouders die TSO afnemen bij small steps hebben onderstaande
brief gekregen:

Er zijn in totaal 2 mailtjes binnen gekomen, met een aantal punten.
 Eén ouder gaf aan; dat de drinkbeker regelmatig nog vol is en de
lunchtrommel niet leeg. Alleen het beleg op wordt gegeten. Dat
dit i.v.m. de warme maanden op komst beter op gelet moet
worden.


Eén ouder gaf aan; Met de oude overblijf situatie kon je gewoon
op de lijst invullen als je kind overblijft en nu moet dat
aangevraagd worden via de mail. Communicatie wat lastig.
In totaal zijn er 30 gezinnen die TSO afnemen. Waarvan 36 een
vaste dag afnemen en 6 hebben een flexibel contract.
Van de 30 gezinnen maar 2 respons, de rest van de ouders zal
tevreden zijn.

9. Pestprotocol
Iedereen is gecertificeerd behalve Klaas, die is er nog mee bezig.
Het pestprotocol nemen we dan ook 1 op 1 over zoals in de boekjes.
Iedereen moet er ook achter staan van de leerkrachten.
10. Lidmaatschap AOB
Maaike heeft navraag gedaan, de kosten zijn 495 euro per jaar. De
mr heeft daar geen geld voor. Dit moet gemeld worden bij het
bestuur en die zouden dit moeten betalen. Hebben we recht op als
school.
11. Avondvierdaagse Stede Broec
Dit jaar gaan we voor het eerst lopen in Stede Broec. Het wordt van
20 t/m 23 juni gehouden. Er zijn nog hulpouders nodig die voorop
willen lopen. School is niet verantwoordelijk, elk kind moet met een
begeleider lopen: vader, moeder, opa, oma etc…
Er worden wel hesjes gedragen van de Klim-op.
De school met de meeste aanmeldingen kan een wisselbeker winnen.
Deze week gaat de brief mee naar huis om je aan te melden.
12. Rondvraag
Bert; x
Esther; x
Anita; misschien een idee om komend schooljaar een info avond te
doen voor alle ouders gelijk.
Volgende vergadering 27 juni 2017

